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ELŐTERJESZTÉS 

 
A testnevelési órák helyszínének biztosításáról 

 
 

A 2011. évi CXC tv – a nemzeti köznevelésről 27. §-a az alábbiak szerint rendelkezik a 
mindennapos testnevelés követelményének teljesítéséről: 

(11) *  Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, 
amelyekben közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti 
vagy szakmai elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább 
napi egy testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra 

a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 
oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással, 

b) iskolai sportkörben való sportolással, 

c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező 
vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre 
érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a 
sportszervezet keretei között szervezett edzéssel, 

d) *  egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján - 
amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik - a félévre érvényes, az egyesület 
által kiállított igazolással 

Indokolás 

E rendelkezés azon probléma áthidalására született, hogy sok tanuló részben csak délután, 
a 7-9. órában tudná teljesíteni teljes körűen a mindennapos testnevelés előírásait, mert akkor 
tudják ezt számára megszervezni, ám ezzel elesik annak a lehetőségétől, hogy egyesületben 
sportoljon. Sport terén ennek az az oka, hogy a törvény ma azt a kikötést tartalmazza, hogy a 
tanuló csak igazolt versenyzőként kap részleges mentesítést a testnevelésórák alól. Ez a szülői 
jelzések alapján azt jelenti, hogy a tanuló kénytelen felhagyni a sportegyesületben folytatott 
sporttevékenységgel. 

A megoldás lehetőséget teremt arra, hogy minden tanuló, aki intenzív sporttevékenységet 
folytat, abban akkor is részt tudjon venni, ha számára a testnevelésórák egy részét az iskola 
csak délután tudja megszervezni. 

váltható ki. 

(11a) *  Amennyiben a testnevelésóra keretében megvalósított úszásoktatás infrastrukturális 
feltételei a nevelési-oktatási intézményben nem állnak rendelkezésre, akkor heti egy 
alkalommal legfeljebb két testnevelésórát egy tanítási napon összevonva lehet megszervezni. 



 

(11b) *  A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (2) bekezdése 
alkalmazásában az időkeret számítását a (11) bekezdés alkalmazása nem érinti. 

(12) Az iskola a kötelező tanórai foglalkozások keretében gondoskodik a könnyített 
testnevelés szervezéséről. 

(13) A legalább négy évfolyammal működő iskola biztosítja az iskolai sportkör működését. 
Az iskolai sportkör feladatait - az iskolával kötött megállapodás alapján - az iskolában 
működő diáksport egyesület is elláthatja. Az iskolai sportköri foglalkozások 
megszervezéséhez - sportágak és tevékenységi formák szerint létrehozott iskolai 
csoportonként - hetente legalább kétszer negyvenöt perc biztosítható. A sportköri 
foglalkozásokat olyan szakedző vagy a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek 
gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló külön jogszabályban meghatározott 
képesítéssel rendelkező szakember is vezetheti, aki a felsőoktatási intézmény által szervezett, 
legalább 120 órás pedagógiai továbbképzésben vett részt. 

A jogszabály szerint heti három testnevelés órát kell biztosítania a működtetői feladatokat 
ellátó önkormányzatnak. Ez történhet tornateremben, sportolásra alkalmas szabadtéren, 
uszodában, lovas pályán. A helyszínek lehetnek az önkormányzat tulajdonában, vagy 
bérleti/használati szerződés alapján az iskolák rendelkezésére bocsátott ingatlanok. 
 
A köznevelési törvény 11. § a)-d) pontja szerinti módon heti két óra beszámítható a 
mindennapos testnevelés heti óraszámába.  
 
A biatorbágyi általános iskolák tornatermi kapacitását hétfőtől-péntekig az alábbi táblázat 
mutatja be: 
 
 

Helyszín 8-14 óráig 14-16 óráig összesen 
Szentháromság tér 6. 
tornaterem és 
táncterem 

60 óra 20 óra 80 óra* 

Kálvin tér 4. 
tornaterem és 
tornaszoba 

60 óra 20 óra 80 óra 

Karinthy F. 4. 30 óra 10 óra 40 óra 

Összesen: 120 óra 40 óra 160 óra 

∗ Feltételezve, hogy 2016 szeptemberétől a táncterem ismét tornaszobaként működhet 
 
Az osztályok számát és a mindennapos testnevelési órák számát oktatásszervezési 
szempontok szerint csoportosítva az alábbiakban olvashatók: 
 

Helyszín Osztályok 
száma 

Kötelező heti 
3 óra 

Kiváltható 
heti 2 óra Összesen 

Szentháromság tér 6. 24 72 48 120 

Kálvin tér 4. 12 36 24 60 

Karinthy F. 4. 20 60 40 100 



 

Összesen: 56 168 112 280 

 
Legnagyobb különbözet a hagyományos délelőtti tanítási időkeretben rendelkezésre álló 120 

óra kapacitás és a kötelezően biztosítandó 168 testnevelési óra között van. 14-16 óra között 

ez még 40 órával bővül, viszont ebben az idősávban –bár elvileg a tanulók kötelezően az 

iskolában tartózkodnak- nem általánosan elterjedt gyakorlat kötelező tanítási órát szervezni. 

 

Úszás oktatással lefedett testnevelési órák száma:  

Az állami fenntartású iskolák ötödik évfolyamán egy féléven át kötelező úszásoktatás zajlik. 

Az öt tanulócsoport heti tíz órája féléves megosztásban átlagosan 5 testnevelési órát 

szabadít fel a tornatermek terheléséből.  

 

A Biai Református Általános Iskola 2-5. évfolyamai járnak a törökbálinti uszodába, ami 8 

testnevelési órát fed le. A Czuczor Gergely Tagiskola 2. és 5. évfolyama jár úszni, ez heti 4 

órát vált ki a tornaterem kapacitásából. 

 

Lovas oktatás 
A lovas oktatás népszerűvé vált a családok körében, de szabadon választható jellege miatt 

az iskolák megkettőzik a testnevelési órát, és hagyományos tornatermi órát is szerveznek a 

lovaglás idejére. Ezen kívül egy testnevelési óra utazással telik, ezért a tanulók részéről ez 

veszteség. Két helyi vállalkozás részéről érkezett érdeklődés a lovas oktatásba történő 

bekapcsolódásba. A megfelelő feltételek biztosítása esetén olcsóbb és hatékonyabb lehet ez 

az oktatási forma, de választható jellege miatt inkább a délutáni sportköri idősávban kellene 

megszervezni. 

 

Tánc 
A heti két óra erejéig a testnevelésbe bevonható tánc foglalkozások előnye, hogy 

tanteremben is megtarthatók. 

 

Legóvár Tagóvoda 
A Sándor-kastély udvarán álló óvoda közelsége miatt merült fel a tornaszoba bevonásának 

gondolata az iskolai testnevelésbe. Az óvodavezető és a Czuczor Gergely Tagiskola 

igazgatója között lezajlott egyeztetés eredményeképpen 2016 szeptemberétől lehetőség van 

két alkalommal délelőtt, két alkalommal délután, összesen heti 4 testnevelési óra 

megtartására, amikor az időjárás nem kedvez az udvari testnevelésnek. 

 
 



 

A Kolozsvár utcai sportpályát a 2016/2017-es tanévtől lehet bevonni az általános iskolai 

oktatásba. A lehetőségeknek korlátot szab a pálya megközelítésének nehézsége, az emiatt 

keletkező oktatásszervezési többletfeladat, illetve az időjárásnak való kitettség. Előnye, hogy 

a labdajátékokon kívül az atlétika minden ága művelhető rajta. A létesítmény használatát 

gondnok segíti. Négy öltöző áll egy időben rendelkezésre, ami vagy két osztály vagy négy, 

nemek szerint bontott fél osztály fogadását teszi lehetővé.  

 

Grundfoci pálya 
A Füzes-patak partján létesülő két grundfoci pálya bevonása az iskolai testnevelésbe 

döntésre váró lehetőség. 

 

Iskolai sportudvarok 
A szabályoknak megfelelően kialakított és felszerelt iskolai sportudvarok egyik iskolában 

sem állnak rendelkezésre, így azok a testnevelés tantárgy kerettantervi követelményeinek 

teljesítéséhez szükséges mozgásformák elsajátításához csak korlátozottan vehetők igénybe. 

 

Délután szervezett testnevelési óra 
A délelőtti oktatáshoz kapcsolódó, de még a kötelező iskolai benntartózkodást jelentő 14-16 

óra között szervezett órarendi testnevelési óra vagy iskolai sportkör növelheti a tornatermek 

kihasználtságát. Ebben az idősávban szervezhető a heti öt alkalomba beszámítható iskolai 

sportköri foglalkozás, a lovas oktatás és az úszás. 

 

Terembérlet 
A Biatorbágyi Általános Iskola részére a Biafittness Sportcentrumban és a Viadukt 

Sportcentrumban bérelt termet az önkormányzat. A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi 

Általános Iskola is próbálkozott igénybe venni a Viadukt SC termét, de oktatásszervezési 

nehézségek miatt lemondott erről a lehetőségről. 

 

Biatorbágy, 2016. május 13. 

Tarjáni István s.k. 
 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 



 

Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 
/2016. (V. 26.) határozata 

Oktatásszervezési kérdésekről 
 

Testnevelési órák helyszínének biztosításáról a 2015/2016-os tanévben 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. felhatalmazza a polgármestert a Biafittness Sportcentrum és az önkormányzat között 

szerződés megkötésére, a jegyzőt a szerződés ellenjegyzésére a 2016/2017-es 

tanév testnevelési óráinak biztosítása céljából, 

2. felhatalmazza a polgármestert a Viadukt Sportcentrum és az önkormányzat között 

szerződés megkötésére, a jegyzőt a szerződés ellenjegyzésére a 2016/2017-es 

tanév testnevelési óráinak biztosítása céljából,  

3. felkéri az igazgatókat, hogy vegyék igénybe a Kolozsvári utcai sportpályát (és a 

Füzes patak partján épülő grundfoci pályákat) a heti három kötelező testnevelési óra, 

illetve a mindennapos testnevelésbe beszámítható sportköri foglalkozások 

megtartására 

4. felkéri az iskolaigazgatókat, hogy a tanítási órákat lehetőség szerint úgy szervezzék, 

hogy a tornatermek kapacitása a testnevelési órák és iskolai sportkörök megtartására 

napi 8 órára növekedjék, 

5. felkéri az iskolaigazgatókat, hogy iskolai sportkör szervezésével tegyék lehetővé heti 

két testnevelési óra kiváltását, 

6. maximum öt csoport erejéig a 2016/2017-es tanévben is biztosítja a lovas oktatás 

feltételeit, beleértve az utazási költségeket is 

7. felhatalmazza a polgármestert tárgyalások folytatására a lovas oktatást felkínáló 

vállalkozókkal a legkedvezőbb ajánlat kiválasztása céljából 

8. hozzájárul a Benedek Elek Óvoda Legóvár Tagóvodája tornaszobájának 

bevonásához az iskolai testnevelésbe heti két óra erejéig délelőtt, két óra erejéig 

délután a Czuczor Gergely Tagiskola tanulói számára 

9. A 2016. december 31-éig terjedő időszakra a terembérletek és a lovas oktatás 

fedezetét a város 2016. évi költségvetése tartalmazza, 

 
 
 
Határidő: 2016. szeptember 1. 
Felelős: Polgármester 
A végrehajtást végzik: intézményvezetők, a szerződéseket a Szervezési Osztály készíti 
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